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I tak vnímám jako úspěch, že jsme dokázali pomoci čtyřem talentovaným dětem a jejich 

rodinám. Od sportovce, před nadaného studenta, až po umělkyni hrající na koncertní harfu.

Aktivně jsme se snažili oslovovat potenciální zájemce skrze sociální sítě či naše webové 

stránky. Bohužel, podařilo se nám vybrat, oproti předešlým letům, méně dětí.

Děkuji tímto všem, kteří se do pomoci zapojili.

Rok 2020 se bohužel pro nás všechny nesl především v duchu pandemie. Většina základních škol, 

na kterých především díky odbornému posouzení zkušených pedagogů vybíráme „naše“ 

talentované děti, nebyla na distanční výuku připravena a práce učitelů se tak směřovala 

především na fakt, že musí zvládnout učit své žáky „na dálku“, při otevření škol kontrolovat 

testování apod.

Hospodařili jsme především s prostředky, které se nám podařilo vybrat v roce 2019.

Celý rok byl bohužel tedy velice náročný nejen po zdravotní stránce nás všech, ale také 

psychické. Ať už rodičů, kteří se často museli popasovat s domácí výukou v jejich pracovním 

procesu, ale také pedagogů i dětí samotných. Bohužel, řešilo se jen nejnutnější a na 

doporučování dětí, psaní motivačních dopisů či realizace zpětných vazeb nikdo neměl energii.

Vážení přátelé,

Doufám tedy, že rok 2021 přinese opět více klidu a my všichni se budeme opět moci soustředit 

na pomoc talentovaným dětem. Neboť právě tyto děti jsou naší budoucností.

Přeji Vám především hodně zdraví a pokud máte i Vy chuť pomoci, či pokud máte ve svém okolí 

talentované dítko, jsme tu pro Vás na www.cestatalentu.cz

 www.cestatalentu.cz

Srdečně děkuji

V Mladých Bukách 18. srpna 2021

A teď hurá pomáhat českým talentovaným dětem.

Pomůžete s námi?
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Ing. Eva Grund

předsedkyně správní rady

Nadačního fondu Cesta talentu



V Brně dne 20. srpna 2021

Z pozice revizora nadačního fondu jsem v souladu se statutem nadačního fondu a ve shodě s 

občanským zákoníkem vykonával dohled nad činností nadačního fondu a kontroloval způsob 

jeho hospodaření a dodržování obecně závazných předpisů. Jako revizorovi nadačního fondu 

mi byly předloženy materiály dokumentující činnost nadačního fondu a výsledky jeho 

hospodaření za rok 2020.

Pevně věřím a jsem přesvědčen, že nadační fond bude pokračovat v podpoře vzdělání, rozvoje 

a kvalitních volnočasových aktivit dětí rovněž v dalších letech. A že s přispěním Nadačního 

fondu Cesta talentu budou mít děti na toto podivné období jen dobré vzpomínky.

Po přezkoumání předložených materiálů uvádím, že činnost Nadačního fondu Cesta talentu je 

v souladu s účelem, pro který byl nadační fond zřízen, roční účetní závěrka nadačního fondu 

byla provedena v souladu s platnými předpisy a neshledal jsem žádné skutečnosti, které by 

předložené podklady zpochybňovaly. Dle mého názoru tedy roční účetní závěrka věrně 

zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmění a finanční situaci Nadačního fondu Cesta talentu.

Jako revizor doporučuji správní radě nadačního fondu schválit roční účetní závěrku za rok 

2020.

VYJÁDŘENÍ REVIZORA NADAČNÍHO FONDU CESTA 

TALENTU K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2020

V roce 2020, přes nelehkou dobu, nadále Nadační fond Cesta talentu pokračoval 

prostřednictvím finančních darů v podpoře dětí a dospívajících ze sociálně znevýhodněných 

rodin. Finanční dary podpořily rozvoj jejich talentů, které by jinak – bez náležité podpory, kterou 

si jejich rodiče často nemohou sami dovolit – přišly zkrátka.

Oproti předchozím letem se snížil příjem darů. Co však stojí za povšimnutí, je to, že suma 

finančních darů poskytnutých v roce 2020 je bezmála srovnatelná s finančními dary 

poskytnutými v předchozím roce. Příznivě proto hodnotím, že nadační fond nadále 

podporoval rozvoj talentů mladistvých, přes všechna pandemická omezení a utlumení 

ekonomické výkonnosti společnosti. A to i v tom ohledu, že sociální izolace, změna 

každodenního života a modelů výuky, jež doprovázely nešťastnou pandemickou dobu, se 

mohly negativně dotknou vývoje dětí a jejich rodinného života. Podpora volnočasových aktivit, 

jakkoliv utlumených, je klíčová, aby nepříznivé podmínky roku 2020 neměly dlouhodobý 

negativní vliv na generaci dnešních dětí a dospívajících.
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Mgr. Pavel Kroupa

revizor

Nadačního fondu Cesta talentu
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Pomáháme běžným českým rodinám a jejich dětem. Na základě formulář může o podporu 

Cestou talentu zažádat každý zájemce. Jaká jsou kritéria výběru?

BĚŽNÁ ČESKÁ RODINA

Posláním je pomoc tomu, kdo chce změnit svůj život, je ochoten pro to něco udělat a změnit 

tím svět k lepšímu.

Rodiče chodí do zaměstnání, snaží se své děti podporovat, avšak nedostatečně finanční 

prostředky limitují jejich možnosti.

KOMU POMÁHÁME

Dítě je talentované a vyniká, v jakémkoliv slova smyslu -- sport, hudba, věda. Aktivně se snaží 

rozvíjet svůj talent, dělá něco "navíc". Vystupuje na hudebních koncertech, účastní se 

sportovních zápasů, zapojuje se o vědeckých olympiád apod.

OPRAVDOVÝ TALENT A SNAHA

VIZE

POSLÁNÍ

Náš nadační fond adresně a transparentně pomáhá dětem a dospívajícím s talentem, který 

díky okolnostem nemohou rozvíjet, přičemž jsou z pohledu sociálního systému 

bezproblémoví. Pomáháme talentovaným, těm co o něco usilují.
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DOPORUČENÍ PEDAGOGŮ ČI VEDOUCÍHO KROUŽKU

Při žádosti o podporu nadačním fondem Cesta talentu se předkládá doporučení učitele nebo 

vedoucího kroužku, jež potvrzuje talent a potenciál dítěte.

HODNOTY

POCTIVOST A ODPOVĚDNOST

MOTIVAČNÍ DOPIS

Každé dítě vypracovává svůj vlastní motivační dopis, který předkládá při žádosti o podporu 

nadačním fondem Cesta talentu. Dopis by měl obsahovat následující informace: - představení 

dítěte (jméno, věk, apod.); - co si přeje dítě dokázat, čím si přeje být, např. kdo je jeho vzor 

apod.; - jak můžeme dítěti pomoci, čím bychom mohli pomoci rozvoji jeho talentu, ideálně i 

cena dané pomoci; - zpětná vazba = jak se za danou pomoc odvděčí, tj. co navrátí společnosti, 

necháme návrh na dítěti.

Jsme poctiví k našim dárcům a investujeme jejich příspěvky co nejefektivněji. Chováme se 

odpovědně ke svěřeným prostředkům i k osudům, kterým pomáháme.

RESPEKT K TĚM, KTERÝM POMÁHÁME A K JEJICH ŽIVOTNÍM HODNOTÁM

Každý z našich příběhů je průběžně monitorovaný a o výsledcích Vaší pomoci Vás budeme 

pravidelně informovat. Dary jsou snadno dohledatelné. Stačí do našeho systému zadat 

unikátní talentové číslo a obratem se dozvíte, jak Váš příspěvek pomáhá a jak se příběh vyvíjí.

Respektujeme ty, kterým pomáháme.

TRANSPARENTNOST
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PRINCIP FUNGOVÁNÍ

Princip fungování je jednoduchý. Dítě má talent. Snaží se ho rozvíjet. Pracuje na sobě. Rodiče 

však nemají možnost jeho rozvoj dostatečně, zvláště finančně, podpořit, pouhá snaha dítěte v 

dnešní době prostě nestačí. A proto jsme tu my. Odhalíme potenciál, který v dítěti je. Vidíme, že 

za svým snem tvrdě jde, snaží se, touží být opravdu nejlepší. A my mu pomůžeme. Pomůžeme 

dětem z obyčejných rodin. Klukovi zapůjčíme nové kolo nebo mu zařídíme účast na 

sportovním campu, dívce s výtvarným nadáním zajistíme hodiny kreslení apod. Vše probíhá 

po konzultaci s rodiči a s jejich souhlasem. Snažíme se, aby dítě pochopila, že by bylo dobré za 

naši pomoc společnosti něco vrátit. Může navrhnout, jak rozvoj svého talentu zúročí v 

prospěch společnosti, nebo mu zpětnou vazbu, po konzultaci s ním, vymyslíme my. A tak se 

další děti od našeho talentovaného chlapce naučí nové triky na kole, dívka nalamuje krásné 

obrazy dětem do školky a talentovaný zpěvák zazpívá v domově seniorů.

Děti učíme, že není možné jen brát, ale že musejí i dávat nazpět. Každý účastník tedy za pomoc 

něco společnosti navrátí. Chlapec, který se zúčastní bmx campu, pak musí děti ve své 

komunitě naučit nové triky na kole. Dívka, která může díky naší nadaci chodit na hodiny 

klavíru, zahraje např. 2x ročně pro radost seniorům v domově důchodců apod.

ZPĚTNÁ VAZBA
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Název: Nadační fond Cesta talentu 

(dále jen „Nadační fond“)

Datum vzniku: 2. dubna 2015

Sídlo: č. p. 382, 542 23 Mladé Buky

IČO: 03909573

Údaj o zápisu ve veřejném rejstříku: Nadační fond zapsaný v nadačním rejstříku 

pod spisovou značkou N 386 vedenou u 

Krajského soudu v Hradci Králové

Účel nadačního fondu:

ź poskytnutí možnosti dětem ze sociálně 

slabých rodin rozvíjet se v oborech, pro 

které mají nadání a umožnit rozšiřovat a 

zlepšovat své dovednosti a znalosti

ź podpora rozvoje talentovaných dětí ze 

sociálně slabých rodin v České republice ve 

volnočasových aktivitách a vzdělávání 

prostřednictvím finančních a věcných 

příspěvků

Zakladatelka: Ing. Eva Grund

Vklad zakladatelky: 10.000 Kč

Členové správní rady:

ź Jiří Grund

ź Ing. Eva Grund

ź Ing. Gražyna Grundová

Revizor: Mgr. Pavel Kroupa

Číslo bankovního účtu: 7770777002/5500

1. Přehled o majetku a závazcích

Nadační fond přijal v roce 2020 nadační dary v celkové výši 12.380 Kč. Všichni dárci požádali 

Nadační fond o zachování anonymity ve smyslu § 359 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník.

Nadační fond v roce 2020 hospodařil pouze s přijatými dary na účet Nadačního fondu. Přijaté 

dary byly dále postupovány potřebným příjemcům. Nadační fond eviduje k 31. 12. 2020 pouze 

běžné provozní závazky.

2. Přijaté dary 
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3. Přehled o použití majetku Nadačního fondu

ź 3.329 Kč, projekt 069, Adéla Plecháčová, příspěvek na boty na běh – 1.350 Kč a běžecké 

tretry – 1.979 Kč

ź 10.470 Kč, projekt 067, Nikolas Karajanis, příspěvek na cyklistické tretry - 3.680 Kč; běžecké 

boty - 3.290 Kč; cyklistické brýle - 3.500 Kč

ź 4.290 Kč, úhrada zpracování účetnictví vč. ÚZ. a DPPO 2019

ź 2.163,48 Kč, platba internetových stránek www.cestatalentu.cz

ź 24.000 Kč, projekt 070, Miriam Raichová, příspěvek na převoz koncertní harfy z Německa a 

dále k úhradě splátky výrobci

4. Poskytnuté nadační příspěvky 

Nadační fond při svém hospodaření v roce 2020 dodržel pravidla pro poskytování nadačních 

příspěvků podle § 353 až 356 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Níže uvedená tabulka obsahuje přehled osob, kterým byl v roce 2020 poskytnut nadační 

příspěvek v hodnotě vyšší 10.000 Kč.

ź 325,49 Kč, platba domény www.cestatalentu.cz

5. Zhodnocení základních údajů roční účetní závěrky

Příjmy za rok 2020 a ostatní majetek Nadačního fondu byl využíván k zabezpečení činnosti, pro 

kterou byl Nadační fond zřízen. Jednalo se zejména o:

ź 25.000 Kč, projekt 068, Lukáš Juřica, příspěvek na školné na 1. IT Gymnáziu
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ROZVAHA

PRO NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PRO NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE
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 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

SESTAVENÉ K 31.12. 2020
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